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3. juli 2024 kan vi feire 200års jubileum for fenomenet «Setesdal» i norsk kunst. Det var den dagen den unge 
Thomas Fearnley kom over heia frå Telemark på veg vidare til Suldal. Han laga ei skisse med tittel «Sætersdahl 
ovenfra Bispevegen». To dagar seinare var han ved Byklestigen. Med denne reisa vart han del av den 
generasjonen norske målarar som tok den norske naturen inn i målarkunsten. 

Ein av dei store landskapsmålarane, Johan Fredrik Eckersberg, slo igjennom med sitt måleri frå Valle i 1852, 
der utsnittet er nesten det same som i Fearnleys skisse. Det var dette måleriet som i alle år var det fyrste du 
fekk sjå når du tok turen innom Nasjonalgalleriet. No er det vekk. 

Sidan kom den eine etter den andre, Adolph Tiedemand, Olaf Isaachsen, Marcus Grønvold og August Schneider. 
Sommaren 1870 var Schneider 5 månader i Valle m.a. på oppdrag frå Asbjørnsen som trong ein norsk kongsgard 
som illustrasjon til eventyrbøkene sine. Den norske kongsgarden i eventyra er teikna på bakgrunn av dei 
solsvidde tømmerhusa som Schneider fann. 

Setesdal vart oppfatta som urnorsk; umåla bygningar og folk i eksotiske drakter og ein dialekt med klare røter 
tilbake til dei gamle vikingane. Musikk, dans og songtradisjonar hadde også eit alderdommeleg preg. Dette var 
det opprinnelege Noreg slik det kunne opplevast i norsk storheitstid, i middelalderen, då kong Håkon og kong 
Sverre rådde over landet, og mektige odelsbønder sat på gardane.  

Etter kvart kom også folket med. Kunsten som vart skapt vart ein del av vår nasjonalarv. Saman med det som 
vart samla inn av musikk, forteljarkunst og kulturtradisjonar var det med og forma biletet av Setesdal og 
Setesdølen slik dalen framleis framstår for mange. I den samanheng skal vi heller ikkje gløyme dei store 
landskapsfotografane som Knud Knudsen, Axel Lindahl og Anders Wilse som også har vore med og forma 
oppfatninga vår. 

Per Fronth kallar si utstilling Revisited. Ein av vår eiga tids store kunstnarar besøker ein dal han kjenner godt, 
men denne gongen er det han vil vise oss ikkje heilt det same. Lyt leggje til at eg bevisst ikkje har bede om å 
sjå utstillinga i forkant, men let tankane filosofere rundt dei smakebitane som alt er servert, ikkje minst det 
storslegne arbeidet som vi vert møtte med når vi kjem inn i det nye biblioteket i Valle. Landskapet ligg der litt 
diffust i bakgrunnen medan menneska står tydelegare fram. Samansmeltinga av fotokunst og målarkunst i eit 
og same verk gjev ein spesiell effekt som fascinerer. Det gamle kontrasterer det nye, mobilen og stakken. – 
men likevel er tradisjonane der og gjev oss identitet og røter. 

Frå fjellet kjem det gule straumar. I eitt måleri tenkjer vi først på alpinbakken, i andre måleri kjem berre det 
gule veltande ut frå fjellet. Det minner meir om gull enn av lava. Nokre stader tyt det berre ut litt gult, men 
den eine straumen stoppar ikkje og renn ut av måleriet og inn i det ukjente.  

Kva er det som er inne i fjellet? Dette gule. Er det identiteten vår, røtene våre, tradisjonane? Er dette gullet 
noko vi klarer å fange opp. Take vare på? Akkurat der er vi kanskje også på ein gjenvistt hjå dei gamle norske 
meistarane som prøva å hente fram att då den norske, nasjonale identiteten skulle gjenoppbyggjast. 

Der skal eg late mine tankar liggje til så lenge, og oppmode til de som har møtt fram her i dag til å føre 
refleksjonane vidare. Og ikkje minst gjere dykk opp eigne tankar om det vi ser. 

Dei kulturhistoriske rammene med lopt og hus rundt denne utstillinga held absolutt kulturhistorisk standard på 
linje med kunstsiloen i Kristiansand – som berre har ei løe. Valle har fått eit galleri og ein visningsstad for ny, 
aktuell og spennande kunst som vi har forventningar til også framover. 

Men no gratulerer til Per Fronth og Systog Dale med utstillinga Revisited. Og med det så er utstillina opna.

NO 10 
PER FRONTH STUDIOS 


